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Predkladá: Radoslav Hvožďak  

Spracovala: Mgr.  Miroslava Zahorčáková 

 

V Choňkovciach dňa 29.4. 2020 

 

 

Návrh záverečného účtu: 

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 30.04.2020 

- zverejnený na webovom sídle obce www.chonkovce-obec.sk, dňa 30.4.2020 

 

 

Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom  dňa 15.5.2020 uznesením č. 2/2020 

 

 

Záverečný účet:  

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 18.05.2020 

- zverejnený na webovom sídle obce www.chonkovce-obec.sk, dňa  18.05.2020 
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Záverečný účet obce za rok 2019  

 

1. Rozpočet obce na rok 2019  

 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2018. 

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 22.11.2018  uznesením č. 45/2018 

Zmeny rozpočtu:  

- prvá  zmena  schválená dňa 21.6.2019 uznesením č. 14/2019 

- druhá zmena schválená dňa 14.12.2019 uznesením č. 26/2019 

 

 

Rozpočet obce k  31.12.2019  

 

 

  

Schválený 

rozpočet  
 

 

Schválený rozpočet  
po poslednej zmene 

Skutočné  
plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 
k  31.12.2019 

% plnenia 

príjmov/ 
% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 240 000 351 490 351 488,66 100 

z toho :     

Bežné príjmy 232 000 284 442 284 441,39 100 

Kapitálové príjmy 0 44 940 44 940 100 

Finančné príjmy 8 000 22 108 22 107,27 100 

Výdavky celkom 240 000 326  027 326 026,80 100 

z toho :     

Bežné výdavky 188 765 272 680 272 679,13 100 

Kapitálové výdavky 51  235 53   347 53 347,67 100 

Finančné výdavky 0 0 0  

 0 25  463 25 461,86  
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019  
 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k  31. 12.2019 % plnenia 

351 490 351 488,66 100 

 

1. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k  31.12.2019 % plnenia 

284 442 284 441,39 100 

 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  186 972,71 

Daň z pozemkov                                                                   8 587,41                                                              

Daň  zo stavieb                                                                     3 185,28 

Daň z bytov                                                                               15,86                                                          

Daň za psa                                                                                404,00                                                       

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad     5 858,55  

 

a) prijaté granty a transfery 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Okresný úrad Košice 39 908 Základná škola 

MV SR 2 798,60 voľby 

MF SR 177,21 Evidencia obyvateľov REGOB 

MF SR 18 Register adries 

Okresný úrad Košice 58 Základná škola – učebnice 

MV SR 2 268 Štátny príspevok na obedy 

Okresný úrad Košice 275 Základná škola – vzdelávacie 

Okresný úrad Košice 674 Základná škola – dopravné 

Okresný úrad Košice 786 MŠ bežný transfer 

DPO SR  1 400 Požiarna ochrana 

MF SR  35,87 Skladník CO 

 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 

 

2. Kapitálové príjmy:  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k  31.12.2019 % plnenia 

44 940 44 940 100 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

MF SR  7 000 Prístrešok na obecnú techniku 

Environmentálny fond 23 940 Mulčovač a drvička 

MF SR  10 000 Rekonštrukcia DS 

MF SR   4 000 Rekonštrukcia ZŠ 
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3. Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k  31.12.2019 % plnenia 

22 108 22 107,27 100 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019  

 
Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

326  027 326 026,80 100 

 

4. Bežné výdavky  

 

 Schválený rozpočet na 

rok 2017 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania 

272 680 272 679,13 100 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  

 

Mzdy obce           44 613,79 

Mzdy poslanci       2 250,00 

dohody                   5 278,00    

Mzdy MŠ             26 106,21 

Mzdy ŠJ               11 821,50 

Mzdy  ZŠ             25 281,61 

Mzdy ŠKD             9 741,32 

Mzdy úrad práce    4 680,00 

Mzdy úrad práce  16 272,18 

 

1. Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na rok 

2018 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

53   347 53 347,67   100 

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

a)  Prístrešok na obecnú techniku - vo výške 7 000 a spoluúčasť obce  5 054,33 

b)  Mulčovač  a drvička  23 940, spoluúčasť obce 1 260 

    

 

2. Výdavkové finančné operácie  

  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

0 0 0 
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k  31.12.2019 v EUR 

  

Bežné  príjmy spolu 284 441,39 

Bežné výdavky spolu 272  679,13 

Bežný rozpočet 11 762,26 

Kapitálové  príjmy spolu 44 940 

Kapitálové  výdavky spolu 53 347,67 

Kapitálový rozpočet  - 8 407,67 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 3 354,59 

Vylúčenie z prebytku  KT ŠR,  BT 16473,25 

Vylúčenie z prebytku zostatok stravné ŠJ 319,85 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -13438,51 

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov  22 107,27 

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 0 

Rozdiel finančných operácií 22 107,27 

PRÍJMY SPOLU   351 488,66 

VÝDAVKY SPOLU 326 026,80 

Hospodárenie obce  25 461,86 

Vylúčenie z prebytku  KT ŠR, zostatok stravné ŠJ, BT 16793,10 
Oprava chyby min. účt. obd. (+) 58,43 

Upravené hospodárenie obce 8727,19 

 
Prebytok rozpočtu v sume 3354,59 EUR zistený podľa § 10 ods.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov sa upravuje o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté 

v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a podľa osobitných predpisov o zostatok 

stravného ŠJ v celkovej sume 16793,1 EUR; takto zistený schodok v sume -13438,51 EUR bol 

v rozpočtovom roku 2019 vysporiadaný z finančných operácií v sume 13438,51 EUR.  

 

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

v sume 8668,76 EUR, navrhujeme použiť na:  

- tvorbu rezervného fondu vo výške 8668,76 EUR.  

 

     V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby 

peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)  citovaného 

zákona, z tohto  prebytku vylučujú :  

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  2473,25 EUR, a to na :  

- prenesený výkon v oblasti školstva v sume  1772,45 EUR, 

- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 700,80 EUR, 

b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové  výdavky  poskytnuté v 

predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume 4000,00 EUR, a to na : 

- rekonštrukciu ZŠ v sume 4000,00 EUR, 

c) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové  výdavky  poskytnuté v 

predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume 10000,00 EUR, a to na : 

- rekonštrukciu Domu smútku v sume 10000,00 EUR.  

d) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné  výdavky  prijaté v predchádzajúcom 

rozpočtovom roku  v sume 319,85 EUR, a to na : 

- stravné ŠJ v sume 319,85 EUR. 
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Do prebytku rozpočtu boli zahrnuté aj príjmy a výdavky vo výške opráv účtovania v celkovej výške 58,43 

€ 

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške 

8727,19 EUR.  

 

5.Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov 

 
Rezervný fond 

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. 

O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

              

Fond rezervný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2019   4 997,51 

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

19967,74 

Úbytky   - použitie rezervného fondu: kapitálové  

výdavky 

11787,76 

KZ k 31.12.2019 13 177,49 

 

             

Sociálny fond 

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie 

sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2019 1 718,55 

Prírastky - povinný prídel -    1,25    %                    2 180,89 

Úbytky   - stravovanie                      1 311,48 

KZ k 31.12.2019 2 587,96 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019  

 
A K T Í V A  

Názov   KZ  k  1.1.2019 v EUR KZ  k  31.12.2019 v EUR 

Majetok spolu 574 020,45 568 283,33 

Neobežný majetok spolu 533 436,67 524 104,61 
z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok   

Dlhodobý hmotný majetok 411 482,21 402 150,15 
Dlhodobý finančný majetok 121 954,46 

 

121 954,46 

Obežný majetok spolu 40 583,78 44 086,89 
z toho :   

Zásoby 1 081,91 374,14 
Zúčtovanie medzi subjektami VS   

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky  2 473,56 2 107,16 
Finančné účty  37 028,31 41 605,59   
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie    
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P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2019 v EUR KZ  k  31.12.2019 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 574 020,45 568 283,33 

Vlastné imanie  382 445,44 358 006,56 
z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia  382 455,44 358 006,56 
Záväzky 31 027,02 21 253,55 
z toho :   

Rezervy  480 480 
Zúčtovanie medzi subjektami VS   

Dlhodobé záväzky SF 1 718,55 2 587,96 
Krátkodobé záväzky 19 350,17 1 712,34 
Bankové úvery a výpomoci   

Časové rozlíšenie 160 547,99 189 023,22 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019 

 
Stav záväzkov k 31.12.2019       

Druh záväzku Záväzky celkom 

k 31.12.2019 v EUR 
z toho v  lehote 

splatnosti  
z toho po lehote 

splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom 1 513,99 0  

- zamestnancom    

- poisťovniam     

- daňovému úradu    

- štátnemu rozpočtu    

- bankám    

- štátnym fondom    

- ostatné záväzky  - dotácie ... 16 473,25 0  

Záväzky spolu k 31.12.2019 21 253,55 0 0 

Stav úverov k 31.12.2019 Obec neuzatvorila v roku 2019 Zmluvu o úvere.  

 

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií . 
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácii. 

 

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým osobám 

- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 

 
Obec v roku 2019 neposkytla dotácie v súlade so VZN o dotáciách, právnickým osobám, 

fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne 

prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 
Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia.  
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11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

e) rozpočtom VÚC 

 

 

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec 

finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo 

založeným právnickým osobám,  fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, 

ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy 

k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. 

 

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám 

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  
 

 

    
        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu uviesť : 

školstvo, matrika, ....  
- bežné výdavky 
- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 
finančných 

prostriedkov  
- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   
- 4 - 

Rozdiel 
(stĺ.3 - stĺ.4 ) 
 

 

- 5 - 

DPO SR Nákup uniforiem a has. techniky 1 400 1396,07 3,93 

MV SR Štátny príspevok na obedy 2 268 1567,20 700,80 

OU Košice Základná škola – dopravné 674 656,16 17,84 

MV SR Voľby 2 798,60 2 604,37 192,23 

OU Košice Základná škola – učebnice 58 57,20 0,80 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 
 

 

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu         
 

Obecné zastupiteľstvo schválilo  predkladanie rozpočtu obce od 2014 bez programovej štruktúry. 
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13. Návrh uznesenia: 

 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k 

Záverečnému účtu za rok 2019. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 8727,19 EUR. 

. 


